
Elôzô havi cikkünkben vázol-
tuk, hogy a tôkeemelés egy-
szerû többséggel való elha-

tározásának lehetôsége a jövôben
megkönnyítheti a többségi tulajdo-
nosok számára a cég feletti teljes el-

lenôrzés megszerzését.
A kisebbségbe szorult üz-
lettársak részére azonban

az új szabályok lehetôvé teszik, hogy
ha további érdekük nem fûzôdne
a kisebbségi tulajdonrész fenntar-
tásához, kiszállhassanak a vállalko-
zásból.

A kisebbség védelme
A jelenleg hatályos társasági törvény
is tartalmaz hasonló rendelkezést,
de az ma még csak a részvénytár-
saságok esetén alkalmazható. A jú-
lius 1-jén hatályba lépô jogszabály a
korlátolt felelôsségû társaságokra is
kiterjeszti a minôsített többséget biz-

tosító befolyásszerzésre vonatkozó
szabályokat.

Az új többségi tulajdonos megje-
lenését vagy a törzstôke emelését kö-
vetô szavazati arányváltozás esetén
ugyanis a törvény már a kft. formá-
ban mûködô cégek esetében is biz-
tosítja a kisebbségi tagoknak az el-
adási opciót (angolul: put option),
feltéve, hogy a többségi tulajdonos
a szavazatok 75%-át bírja. Az új ren-
delkezés szerint a minôsített több-
séget biztosító befolyásszerzés köz-
zétételétôl (tehát figyelni kell a
cégközlönyt!) számított 60 napon be-
lül a kft. bármely kisebbségi tagja
kérheti, hogy a minôsített befolyás-
szerzô az üzletrészét vegye meg.
A vételi kötelezettségnek aktuális
piaci áron kell eleget tenni, de lega-
lább olyan árat kell fizetni, ami meg-
felel a cég saját tôkéjének az érintett
üzletrészre esô része értékével.
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irányítást biztosító befo-

lyásszerzés vagy az új ter-

minológia szerint „minôsí-

tett többséget biztosító

befolyásszerzés” akkor jön

létre, ha az egyik tag köz-

vetlenül vagy közvetve a

szavazatok legalább 75%-

át megszerzi. A 75% azért

kiemelt jelentôségû, mivel

a törvény e szavazati

arányhoz köti a cég életét

alapvetôen befolyásoló

döntéseket (ilyen például a

társasági szerzôdés mó-

dosítása, a cég megszün-

tetése – de az ügyvezetô

visszahívása az új törvény

szerint már nem). Mivel a

jogban minden szónak je-
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Ez a „fôszabály”, társasági szer-
zôdés azonban elôre kizárhatja e
kötelezettséget. Érdemes minden
cégnek elgondolkodnia a kizárás
esetleges lehetôségén (a szabály ki-
zárásához egyhangú határozatot kell
hozni), mert ennek hiányában a vé-
teli kötelezettség a 2006. július 1-jét
követôt cégfelvásárlások esetében
automatikusan beáll.

Többségi kérdések
A minôsített többséget biztosító be-
folyásszerzés szabályai más vonat-
kozásban is jelentôsen módosultak.
Ha ugyanis valamely tag ilyen több-
ségre tesz szert a cégben (lásd ösz-
szefoglalónkat a margón), akkor ezt
a tényt a tag 15 napon belül köteles
lesz a cégbíróságnak bejelenteni.
(Jelenleg a befolyásszerzônek 30 nap
áll rendelkezésére a bejelentés meg-
tételére, és még a cégközlönyben is
külön köteles – 15 ezer Ft-os díj
megfizetése mellett – a tulajdon-
szerzést közzétenni.)

Fontos kiemelni, hogy a cégbíró-
ságnál való bejelentés határideje 15
napra rövidül, ha a változás olyan
tagváltozással is jár, ahol valamely
tag szavazati aránya eléri a 75%-ot
– a bejelentés elmulasztása miatt
akár jelentôs mértékû bírságra is
számíthat az új többségi tulajdonos.
A megváltozott szabályokat táblá-
zatunk foglalja össze. 

Az ügyvezetô „viszi” a céget
Az új törvény szerint kiterjeszthetô
az ügyvezetés adminisztratív jogkö-
re. Gyakori kérdés volt ugyanis, hogy
a tevékenységi kör szimpla bôvíté-
séhez miért kell taggyûlés  vagy min-
den tag aláírása. 

Az új szabály lehetôvé teszi, hogy
a tagok a társasági szerzôdésben an-
nak tartalmát érintô kérdésekben ha-

táskörüket az ügyvezetôre delegál-
ják. Ekkor az ügyvezetô egyedül is
dönthet a társaság neve, székhelye,
telephelyei, fióktelepei és
tevékenységi körei meg-
változtatásáról. Ez esetben
az ügyvezetô „egy sze-
mélyben” és kívülállóként
módosíthatja a társasági
szerzôdést. Javaslom azon-
ban, hogy bánjunk csínján
az ügyvezetônek adott
nagy szabadsággal, mivel
elképzelhetô, hogy  ilyen
biankó felhatalmazás alap-
ján néhány hónap múlva
meg sem találjuk a a saját cégünket:
neve, székhelye megváltozott. Az is
megtörténhet, hogy az általunk nem
kívánt székhelymódosítás eredmé-
nyeként olyan taggyûléseket hív ösz-
sze az ügyvezetô (az új székhelyre),
ahová nem áll módunkban eljutni,
és így végeredményben a társaság
életébôl teljes mértékben kiszoru-
lunk, a helyzetet jogszerûen fel-,
ámde minket kihasználó ügyvezetô
eljárása következtében. Jogorvos-
latra pedig nincs lehetôség.

Hozzáteszem: e kérdésekben ak-
kor is könnyebbé válik az új törvény
szerint a döntés, ha a tagok maguk-
nál tartják ezeket a jogköröket. Je-
lenleg ugyanis a törvény háromne-
gyedes határozatot kíván meg, míg
a jövôben elegendô lesz a taggyû-
lés egyszerû szótöbbséggel hozott
határozata a név, székhely vagy te-
vékenységi kör megváltoztatásához.

(Következô cikkeimben a jogsza-
bály azon változásait mutatom be,
amelyek az alkalmazott ügyvezetôket,
illetve a könyvvizsgálókat érintik.)

A szerzô a Dr. Spielmann Éva Ügyvédi Iro-
da vezetôje. spielmann@spielmann.hu
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lentôsége van, ezért ehe-

lyütt két dologra érdemes

figyelni. A szavazatok ösz-

szeszámlálása során a kö-

zeli hozzátartozók (például

házastársak) szavazatait

egybe kell vonni, illetve le-

hetôség van arra, hogy az

ugyanazon összegû törzs-

betétet szolgáltató tagok

különbözô szavazati joggal

rendelkezzenek, tehát a va-

gyoni részesedés és a sza-

vazati jog mértéke egy-

mástól eltérhet, ha ezt a

társasági szerzôdés így

tartalmazza. A döntés-be-

folyásolás kérdésében pe-

dig nem a vagyoni több-

ség, hanem a szavazati

többség az irányadó!
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DR. SPIELMANN
ÉVA, ügyvéd

Mi változik?
Régi gt. Új gt.

Bejelentési kötelezettség 25 vagy 50% feletti, illetve 75%-ot elérô szavazati arány 
fennállása 75%-ot elérô szavazati arány elérése esetén

elérése esetén
Határideje 30 nap 15 nap
Teljesítés módja Cégbíróság és cégközlönyben Cégbíróság

való közzététel
Elmulasztásának szankciói A cég felszámolása esetén 100 ezertôl – 10 millió Ft-ig terjedô

a bejelentés megtételéig felmerült bírság kiszabható a taggal szemben.
tartozásokért a tagot teljes 
és korlátlan felelôsség terheli.

Egyéb következmények Csak rt. esetében, vagy ha Kisebbségi tulajdonosok részére 
bizonyított, hogy a befolyásszerzô eladási opció keletkezik.
a kft.-vel szemben tartósan 
hátrányos üzletpolitikát folytatott.


